
   Ing. Pavel Škodler,  starosta  mestskej časti  
Bratislava – Jarovce 

                       P o z v á n k a 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 
        Zvolávam rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce, 
v mimoriadnom termíne, ktoré sa bude konať dňa 30.01.2018 od 16.30 hod. –sobášna 
miestnosť kultúrneho domu na ul. Palmová 1. 
 
PROGRAM ROKOVANIA: 
 
Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice-                              
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
 
1. Kontrola plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce           
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
2. Prerokovanie  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – 
Jarovce č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava- Jarovce č.1/2016 zo dňa 06.03.2016, o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 
Bratislava- Jarovce. 
                                                                                         predkladá starosta mestskej časti                            
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-    Jarovce 
na  I. polrok 2018 
                                                                                       predkladá: kontrolór mestskej časti                                                                                       
 
4. Správa z Kontroly dodržiavania Smernice o používaní služobných a súkromných 
motorových vozidiel mestskej časti Bratislava- Jarovce z marca 2016 a z vyúčtovania 
spotreby pohonných hmôt referentských vozidiel a vozidiel DHZ Jarovce v roku 2017.                                                         
                                                                             predkladá: kontrolór mestskej časti 
 
5. Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- Jarovce za rok 
2017 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
                                                                                      predkladá: kontrolór mestskej časti                                                                          
 
6. Prerokovanie žiadosti ZO SZZ Pohraničník Jarovce o predĺženie platnosti nájomnej 
zmluvy k pozemkom využívaným na záhradkárske účely. p.č.216/6 zastavaná plocha a 
nádvorie, p.č.217/69 záhrada, p.č. 217/144 záhrada, p.č.217/148 záhrada, p.č.217/149 
záhrada, p.č.235/2 záhrada, p.č.235/66 orná pôda a p.č.985/82 orná pôda, o celkovej 
výmere cca 24 294 m2 , k.ú. Jarovce 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti  
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
 



7. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby 
uzatvorená podľa ust.  § 80 písm. h) a l) zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov                                                                                    
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu  
 
8.. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci- dotácie z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava- Jarovce na rok 2018 pre žiadateľa OZ Luskáčik n. o., vo výške 1 500,-€, účelovo 
viazanej na úhradu spotrieb energií združenia  v klubovom dome  
                                                                                   predkladá: starosta mestskej časti                                                                                
                                                                                    zodpovedný: prednosta úradu 
 
9. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci- dotácie z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava- Jarovce na rok 2018 pre žiadateľa OZ Luskáčik n. o., vo výške 120,-€, účelovo 
viazanej na úhradu výdavkov spojených s organizovaním divadelného predstavenia pre deti 
dňa 17.3.2018 – „Divadlo- žihadlo“ 
                                                                                   predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                   zodpovedný: prednosta úradu 
 
10. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci- dotácie z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava- Jarovce na rok 2018 pre žiadateľa TJ Jarovce vo výške 12 000,-€, účelovo 
viazanej na telovýchovnú a športovú činnosť, hospodárske výdaje a zdravotné služby v roku 
2018                                                                                   
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti  
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
11. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte kultúrneho domu 
o výmere cca 7m2 , ako prípadu osobitného zreteľa v zmysle §9 ods.9a zák. č.138/  
o majetku obcí za účelom zriadenia stanovišťa bankomatu v prospech spol. Euronet Services 
Slovakia, spol. s r.o.,spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, IČO: 
35 854 448, DIČ: 2020289656, IČ DPH: SK2020289656, so sídlom Karadžičova 8, 821 08 
Bratislava  
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
12. Prerokovanie žiadosti spoločnosti Bjorn s.r.o , ul. Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava- 
Jarovce o odstránenie nehnuteľnosti- objektu bývalej MŠ stavba bez súp. čísla umiestnená 
na  parc.č.220 k .ú Jarovce 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
13. Prerokovanie žiadosti spoločnosti Bjorn s.r.o, o realizáciu opravy a rekonštrukcie 
miestnej komunikácie Kožušnícka, v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce  
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti  
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
14. Prerokovanie žiadosti spoločnosti Bjorn s.r.o , ul. Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava- 
Jarovce o zníženie sadzby nájmu za prenájom nehnuteľností- pozemkov v správe mestskej 
časti Bratislava- Jarovce. 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
 zodpovedný: prednosta úradu 
 



15. Návrh na schválenie financovania a postupnej realizácie rekonštrukcie MŠ v zmysle 
schválenej PD pre SP s realizáciou podľa stavebných objektov v rozpočtovom roku 2018-
2019 (IROP) 
                                                                                           predkladá starosta mestskej časti                                                        
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
16.  Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté 
z rozpočtu obce ako účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci, či nenávratné 
finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami 
za rok 2017.  
                                                                             predkladá: kontrolór mestskej časti 
 
 
 
17. Interpelácie 
 
18.  Rôzne 
     
   Záver 
 
 
 
v Bratislave, 24.01.2018 
 
                                                                                             Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta, v. r 
 
 
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné.  


